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Zhrnutie

Názov firmy: B&G Tatry 

Krajina: Slovensko

Kontakt: https://www.facebook.com/BandGTatry

oa@oapoprad.sk

Kde nás nájdete?

Naša vízia

Chceme zjednodušiť 

vyučovanie učiteľom 

ekonomických predmetov 

a zlepšiť úroveň finančnej 

gramotnosti žiakov 

základných a stredných 

škôl. 

Produkt

Ako JA firma sme sa na začiatku nášho 

pôsobenia rozhodli, že sa zameriame na 

potravinársky trh a finančnú gramotnosť žiakov. 

Členovia vedenia sa po porade dohodli na 

vytvorení nášho produktu Figra – pexeso 

zamerané na finančnú gramotnosť. Finančná 

gramotnosť je v dnešnej dobe veľmi 

diskutovanou témou a Slováci ju majú na nízkej 

úrovni. Preto sme sa rozhodli, že sa ju hravou 

formou pokúsime zlepšiť a vytvoríme tak základ 

pre správne rozhodovanie v oblasti financií. 

Marketing

Od založenia spoločnosti sme 

chceli priviesť na trh niečo nové 

a spoločnosťou nepoznané. 

Uvedomujeme si záujem o znalosti 

v oblasti financií a preto chceme, 

aby si spoločnosť vyberala práve 

B&G Tatry. 

Pri marketingu sme sa rozhodli 

využiť spoľahlivú metódu 4P 

(product, price, place, promotion). 

„Lepšie je niečo skúsiť a zlyhať, ako neskúsiť vôbec!“
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Finančná gramotnosť
Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť 

financiám a správne s nimi zachádzať v rôznych životných situáciách. 

Pexeso je určené ako učebná pomôcka pri využití zážitkovej vyučovacej metódy 

– hra, ale aj ako voľnočasová aktivita.

Obsahuje 7 párov kartičiek s pojmami a 1 pár bonusových kartičiek.

Pexeso obsahuje bonusovú kartičku, ktorá rozhoduje o tom, kto pexeso vyhráva 

pri remíze. Zároveň vysvetľuje pojem finančná gramotnosť. 

Ukážka:

Ekonomický a finančný 
pojem

Vysvetlenie ekonomického
a finančného pojmu

Predná časť kartičky
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Produkt
Vedomostné pexeso FIGRA má za úlohu pobaviť a zároveň naučiť hravou formou žiakov 

základných škôl a študentov stredných škôl základné ekonomické a finančné pojmy. Pojmy boli 

vybrané s cieľom rozvinúť finančnú gramotnosť užívateľa. 

O potrebe nášho produktu nás presvedčil aj náš prieskum, ktorý bol urobený vo forme 

dotazníka o finančnej gramotnosti. Výsledky prieskumu ukázali, že znalosti študentov v oblasti 

finančnej gramotnosti nie sú častokrát ani priemerné a radi by si svoje vedomosti zlepšili. 

Zároveň však nechcú sedieť nad knihami a bifľovať sa pojmy, preto sme sa rozhodli pre takúto 

formu vzdelávania, ktorá nielen pobaví, ale aj naučí. 

Ukážka obalu:

Promoakcie: 

Základná škola s materskou školou, Francisciho ul. 832/21, Poprad 

Miesto 

Náš produkt je stále možné zakúpiť si aj priamo v školskom bufete, ktorý sa nachádza na Murgašovej ulici 94, 058 22  Poprad 

vo vestibule školy. 

Cena 

Pri tvorbe ceny sme brali ohľad na náklady spojené s výrobou pexesa a na kúpyschopnosť našich zákazníkov. 

Kalkulácia ceny na 1 balenie pexesa:

1. Materiál (kancelársky papier, fólie) = 1,00 €

2. Farebná tlač, rezanie, laminovanie = 1,00 €

3. Mzdy pracovníkov = 0,50 €

4. Zisk = 0,49 €

Predajná cena: 2,99 € 

Propagácia

Pexeso FIGRA je propagované v našom školskom bufete, ale aj na našej facebookovej stránke, kde je pexeso odfotené a sú 

k nemu priložené aj základné informácie. 
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Manažment 
Organizačná štruktúra bola rozdelená do 4 hlavných odvetví - marketing, financie, ľudské zdroje, 

výroba a obchod. Všetci členovia JA firmy sú rozdelení do jednotlivých odvetví a spolupracujú na 

fungovaní JA firmy B&G Tatry.

Financie 
Financovanie podnikateľskej činnosti sme rozdelili do 2 časti:

 A. Prevádzka školského bufetu

 B. Výroba a predaj produktu (Vedomostné pexeso FIGRA)

Položka Suma

Nákup tovaru 3257,23

Predaj tovaru 4159,93

Predaj služieb – Mik. pošta, Val. pošta 12,00

Spomienkové dekréty 35,50

Zisk 950,20

A. Prevádzka 
školského bufetu

Položka Suma

Nákup materiálu 22,40

Predaj výrobkov (10 ks) 29,99

Zisk 7,50

B. Výroba a predaj produktu

Vývojový produkt sa predával počas prevádzky 

školského bufetu. Cena produktu je 2,99 €/ks. 

Ostatné položky

Položka Suma

Výdavky na mzdy 185,70

Ostatné výdavky 143,09

Poplatok v NBS 13,25

Propagačný materiál 49,43

Poplatky JA 10,00

Kancelárske potreby 70,41

Pôžičky od členov 32,00

Poskytnuté dary 22,80

Predaj akcií 280,00

Výsledok hospodárenia

Položka Suma

Výnosy 4207,43

Náklady 3586,02

Zisk pred zdanením 621,41

Daň (21%) 130,49

Zisk po zdanení 490,92
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Sponzor

Michal Martinko – konzultant JA firmy B&G Tatry
Sponzorský dar – obaly na Vedomostné pexeso FIGRA.

Budúcnosť
1. Priniesť na trh ďalšie typy Vedomostného pexesa FIGRA – napríklad detská verzia pre prvý stupeň ZŠ,
2. Vylepšiť už predávaný typ,
3. Nadviazať spoluprácu s predajňami – papiernictvá, kníhkupectvá,
4. Zaviesť predaj na webovej stránke,
5. Začať vyrábať naše produkty sériovo.


